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  Rotterdam, 10 juni 2019 

   

   

   

Geachte parochianen, dames en heren   

   

Ik vraag graag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling met betrekking tot het pastoraal team 

van uw parochie.  

 

Al sinds enige tijd is de pastorale zorg voor uw gemeenschap door de bisschop toevertrouwd aan een pastoraal 

team onder leiding van de hoogeerwaarde pastoor H.C. Flohr. Het pastoraal team werkt zoveel mogelijk 

gezamenlijk aan de opbouw en uitbouw van uw parochie. Daarbij wordt het ondersteund door het parochiebestuur, 

de pastoraatsgroepen en vele andere vrijwilligers. Al hun werk is belangrijk en hier past dank voor hun grote inzet.  

 

Al eerder kon ik U de komst aankondigen van pastor J.J.P. de Lange en moest ik U informeren over het vertrek 

van pater W.T.M. Bekedam scj. Het is mij een genoegen U nu een verdere aanvulling van het pastoraal team aan 

te kunnen kondigen. 

 

Per 1 juli 2019 zal de bisschop aanstellen tot lid van het pastoraal team mevrouw drs. G.M. (Gerda) Martens. 

Gerda Martens is geboren op 7 december 1958, woont in Rotterdam, is gehuwd en moeder van drie kinderen. Zij 

heeft theologie gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Mevrouw Martens zal haar 

werkzaamheden in een fulltime dienstverband gaan verrichten en heeft een taakstelling die is afgestemd met het 

pastoraal team en het akkoord heeft van de bisschop. 

 

De pastoor, het pastoraal team en het parochiebestuur hebben met haar gesproken en het vertrouwen uitgesproken 

in haar komst en inzet. 
 
Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van mevrouw Martens én voor het pastoraal team van uw 

parochie dat zich zo van harte inzet voor het welslagen van de pastoraal in uw geloofsgemeenschap 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Peeters 

hoofd personeelszaken 

 


